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Afdeling 2B: match Perron 3--Beveren 1  van  12/11/2016: Beroep van Beveren 1 tegen de 
forfaitscore beslist door de  Competitieleider 
 
Feiten: de avond voor de match stuurt de kapitein van Beveren 1 een mail naar de CL en 
naar Perron om de onmogelijkheid te melden voor zijn team om de wedstrijd te spelen de 
volgende dag. De kapitein verantwoordt deze onmogelijkheid door de afwezigheid van een 
speelster waarvan een nabij familielid overleed. Na  verschillende tussenkomsten legt de 
Competitieleider een forfaitscore op aan het team van Beveren 1. 
 
Beroepscomité van 28/1/2017: Philippe Coenraets (voorzitter), Claude Renard, Herman 
De wael. 
 
Aanwezige partijen: 
Beveren 1: Leentje Verleyen, Filip De Burggrave, Robert Ketels. 
Competitieleider: verontschuldigd. 
 
Ontvankelijkheid van het beroep ingediend op 17/1 door Beveren 
 
De voorzitter van het comité herinnert aan de principes van ontvankelijkheid van een beroep 
zoals vervat in het reglement “behandeling van beroepen”, meer bepaald de termijnen die 
moeten gerespecteerd worden voor het indienen van het beroep en het storten van de  
waarborg. 
 
Beveren verduidelijkt dat het beroep zowel slaat op de forfaitscore als op de boete geëist bij 
dit forfait. Beveren roept eveneens overmacht in dat zijn team zou moeten toekomen in 
dergelijke omstandigheden. 
 
Hierop volgt een lange  gedachtewisseling rond twee elementen: 
 
 Het uitwisselen van correspondentie  tussen Beveren 1, het secretariaat van de federatie 

en Perron (gedeeltelijk). Men spreekt hier over mails verzonden tijdens de  periode 
gaande van 11/11/16 tot 29/11/16. 

 Het “Viertallenreglement 2016-2017” en het reglement “behandeling van beroepen”. 
 
 
Na deze gedachtewisseling overweegt het comité volgende elementen: 
 
 Het secretariaat heeft op 23/11 de beslissing van forfait betekend aan de kapitein van 

Beveren  1. Deze betekening verduidelijkte de mogelijkheid van beroep binnen een 
termijn van 7 dagen. 

 Per kerende mail meldt de kapitein van Beveren 1 aan het secretariaat dat hij het niet 
eens is met de maatregel van forfait en dat hij verzoekt beroep aan te tekenen tegen 
deze maatregel, met de bewering dat het een geval van overmacht was. 

 
Omdat dit eerste verzoek werd gedaan vóór de afloop van de termijn (op 30/11/2016), 
verklaart het comité dit verzoek evenals het beroep van 17/1 ontvankelijk, terwijl ook de 
waarborg gestort was.  
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Onderzoek van de grond 
 
Het comité beslist om het “karakter van overmacht” te laten beoordelen door de 
Competitieleider.  
 
Met dit doel zal Beveren 1 bij de CL een formeel verzoek van overmacht indienen volgens 
het “Nationaal Viertallen Reglement 2016-2017” (meer bepaald het artikel 55). 
 
Nota: men weet dat er niet meer voldaan kan worden aan de termijnen waaraan de indiener 
moet voldoen in het kader van dit artikel. 
 
Waarborg 
Wordt terugbetaald 
 
Philippe Coenraets        
 
 


